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 2 2كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه.الح
 ،بــ واإل: "اتفــا العلمــاى علــى جــاا  الرهــان ةــل المســا    علــى ال يــ ، -رحمــه هللا تعــالى–قــا  

 ."واختلفاا ةل ةصلين ،والسهام ةل الجمل 
 طالب:.........

 ياًل "الفروسية".اسم الكتاب رددناه في الدرسين الماضيين، وانتظرناه طو 
 .-رحمه هللا-طالب: كتاب "الفروسي " البن ال يم 

م في كالم المؤلف أنه ال يجوز من طرفين إال إذا ُوِجد ُمحلل ثالث.   ألنه تقدَّ
 "واختلفاا ةل ةصلين:

 ؟ن هاةل الباذ  للرهن م   :أحدهما
 ؟ن يعادةل حكم عاد الرهن إلى م   :الثانل

 ،ننيفــ  إلــى أن البــاذ  للــرهن يجــا  أن يكــان أحــد المتعاقــد وأبــا ح ،وأحمــد ،ةــبهب الفــاةعل
ــ ،ويجــا  أن يكــان ك همــا ــ اوأن يكــان أجنبي  ن الــرهن ولكــن إن كــا ،إمــا اإلمــام وغمــا  يــر  اثالث 
 ،خـب سـب هماةإن سب هما أ ا، رج شيئ  ال ي  و  دخ نه بينهما  وها ثالث   ،منهما لم يح  إال  محل 

شـتر  هـا وغن سبا المحل  مع أحدهما ا ا،ولم يغرم المحل  شيئ   ،اأحر ا سب هما وغن سب ا  مع  
 ."والسابا ةل سب ه

 لكن ما الفائدة من وجود المحلل؟
 طالب:.........

ه والثواني ال يويل لو ،، ألن أحدهما يحووز السوبقانعم؛ ألنه إذا كان السبق من الطرفين صار قمارً 
دهما ئم أن يخسورا مًعوا ويوربل الُمحلول، أو  وربل أحويغرم بدون ُغنم، ومع وجود الُمحلل االحتمال قا

ِجود وُ ويخسر الثاني مع الُمحلل، مثل إلزالة صورة القمار إدخال ثالث إلزالة صورة القمار، لكن لو 
ووب اُوِجوود ثالووث  لعبووون ورًقوو ،ُمحلوول فووي صووور القمووار إووعا فًقا مووثاًل، وقيوول لإوومب إذا بووعلتما ُجعوواًل أو س 

 ما يصل؟ أممثل ما أدخلتموه في السباق يصل  اثً قمار، قالواب ُندخل ثال
 .«ال سبا»طالب: 

 إال في الصور الثالثة المعكورة.  «ال سبا»نعم، حصر 
 ."حل آخر ةل الم   ثم اختلفاا ةل أمرٍ "

يحصل التراهن والرهوان ككثورة فوي مجوالن النواو اليووم إن كوان كوعا فلوي كوعا، وين كوعا فعلوي كوعا، 
 مباح؟ أمنقولب ممنوع 

 الب:.........ط
 .نعم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 يقولب إن كان األمر كعا فلكم علي تين مثاًل هعا يكثر في المجالن.
 طالب:.........

إعا قمار بال يوك، لكون إذا كوان مون طورد واحود إن كوان فنعم، يكثر في المجالن ويال عليك كعا 
 ألن هعا كثير في المجالن إذا كان من طرد واحد؟ ؛ -مثل ما يقولون -كعا فعلي تين
 طالب:.........

بٌق في غير الثالثة.نعم  ، هو س 
 أحسن هللا إليك. ،طالب: وال ةل معنى الث ث 

 طالب:.........
بَّق في غير الثالثة المنصوص عليإا.، نعم  لكن في س 

 طالب: وليس ةل معناها أحسن هللا إليك.
 كواب على أن العلم الً ولين معناها يعني ييخ اإلسالم حينما توسع وأدخل مسائل العلم في هعا بن

 ع فيإا كالطريقة التي يستعملإا الناو.من أبواب الجإاد، فال ُ توس  
 طالب:.........

بق أو مساكقة فيه ُجعل.   في س 
 طالب:.........

 .علمية خالص
 طالب:.........

 إذا كان الطرد الثاني  بعل فال، إذا كان  بعل ييًئا ُملزًما كه فال. 
أو ال  دٍ وها أنه ه  يجا  أن يكـان المحلـ  أرثـر مـن واحـ ،حل آخر ةل الم   ثم اختلفاا ةل أمرٍ "

 ا.ما عدد  وغ اةظاهر ك مهم أن المحل  يكان كأحد الحزبين إما واحد  ا؟ يجا  أن يكان إال واحد  
ألن  ائــ   ال يجــا  أرثــر مــن واحــد ولــا كــاناا م :وقــا  أبــا الحســن انمــدا مــن أصــحاب أحمــد

 .الحاج  تندةع  ه
 .قمار   اوالع د بدون المحل  إذا أخرجا مع   :لااقا

وال  ،ير  ليس من المتسا  ين إما اإلمام أو  أنه إنما يجا  أن ي رج السبا ثالث   ومبهب مالكٍ 
ةـإن جـرم معهمـا الـبا أخـرج السـبا ةـ  ي لـا  ،يجرا معهم ةمن سبا منهما أخب ذلك السـبا

 طعـم   ج السـبا ةالسـبا ـر  نتا ةرسين ةسبا م  ةإن كا ،السباق ةرسين أو أرثر خي  إما أن تكان 
للـبا  ج السـبا أعطـى سـب ه ر  وقد سبا م   كثيرة   وغن كانت خي    ،لمن حضر وال يأخب  السابا
 ." ليه وها المصلل ولم يأخب 

 معنى المصلي؟ ما
 طالب:.........
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 4 2كتاب األميان والنذور –خمتصر اخلرقي  شرح

 الثاني التالي لألول، ومنه ُسميت الصالة؛ ألنإا ثانيُة أركان اإلسالم. 
ـ ب ه ال يعاد إليه  حا  سااى   ه ذلك أن س  وة  "  ال اجـا مع ـ ر  وال يجـا  عنـد  أن ي  ، اب  سـبا أو س 

 . رج أحد المتسا  ينوال أن ي   ،وال  غير محل   محل ٍ 
ابـن عبـد  ك ـا  الث ثـ  قـا  جاا  إخـراج السـبا منهمـا  محلـ ٍ  :ثاني  رواي    عن مالكٍ  ا و وقد ر  
 .ار ابن الماا وها اختي ،وهبا أجاد قاليه :البر
 مـبهب   وال ا   المحل  ،والمفهار عندهم ما حكينا  عنه أوال   ،ولكن أصحا ه على خ ةه :قلت

نهم حفظ عن أحـد مـة  ي   -رضل هللا عنهم– وأما الصحا   ،تل ا  الناس عن سعيد بن المسيب
مـا ك ةـه بـ  المحفـاع عـنهم خ ،قط أنه اشترط المحل  وال راهن  ـه مـع كثـرة تناضـلهم ورهـانهم

 .-رضل هللا عنه- عبيدة بن الجراح ر عن أبلر  ذ  
 ،راىهــا محبــاب بــن ماســى الفــ ثنا أبــا صــال ٍ حــد  : وقــا  الجا جــانل اإلمــام ةــل كتا ــ  المتــرجم

 د جـابرٍ عنـ رجـ    :قـا  :قـا  ،عن عمرو بن د نارٍ  ،ثنا أبا إسحاق ها الفزارا عن ابن عيين حد  
م كاناا ه :ة ا  ا،كاناا ال  رون  الدخي   أس   -عليه وسلم صلى هللا– إن أصحاب محمدٍ  بن  يدٍ 

 .أعف من ذلك
ـ   ما ن  ةنهاي   ،المحل  :والدخي  عندهم ها ين أن ال بـ وةـرق  ا،   عـنهم لـم يكانـاا  ـرون  ـه  أس 

ــ م مــنه عــرع عــن أحــدٍ ةهــبا ال ي   ،لــهةــل صــح  الع ــد وح   اوبــين أن يكــان شــرط   ا، ــرون  ــه  أس 
 .لبت أ

  تعاركالمسـ كاناا أعف من أن  دخلاا بينهم ةل الرهـان دخـي    :أعف من ذلك أا كاناا :وقاله
  حكـــا .نـــه ال يحتـــاج المتراهنـــان إلـــى المحلـــ إ :راوا هـــب  ال صـــ  بـــن  يـــدٍ  ولهـــبا قـــا  جـــابر  

 .الجا جانل و ير  عنه
ن ومأخـب المسـأل  مـ ،نـبكر حجـا الفـري ينلإذا عرةت مباهب النـاس ةـل هـب  المسـأل  ةةص  : 

 وال -وسـلم صـلى هللا عليـه– و ير  ال يعبـأ هللا  ـه وال رسـاله ،نصف التحارموغلى الم   ،لجانبينا
 .ا"أولا العلم شيئ  

 هعا طويل يا ييخ.
 نعم، ث م ذكر األدل ، قا : مجا ون للتراهن، ث م رد على أدلتهم كلها.طالب: 

لى طويول كعادتوه، كعادتوه إذا توو هعا ُ ل خص في صفحة أدلة الفريقين ُ ل خص؛ ألن كالم ابون القويم 
 .-رحمه هللا-مسألة استوفاها 

 .طالب: لكن استد   جاا  التراهن من  ير محل   أدلٍ  طايلٍ  ح ي   أن من سمع ما كتب
 خالص.

 طالب: نعم، اقتنع  ه.
 نعم، قوة ُحجة، وقوة بيان، وسعة اطالع.
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:.........
 ما  رى لزوم الُمحلل؛ ألنه دخيل.

   رم له حاج  أص  .طالب: ال
 طالب:.........

 وهو أيبه كالحيلة، أيبه كالتحا ل على النص.
 طالب: شبهه  الم حل  ةل الن  كاح.

 نعم.
 طالب:.........

وأول موون قووال كووه سووعيد بوون  ،هووو معوورود مووادام مووا ُيعوورد عوون الصووحاكة، الصووحاكة ال يعرفونووه
ا الحد ث علوى خوالد األصول؛ مون أجول موا وجال هع ،المسيب، واألصل أن المسألة كلإا ممنوعة

د ُيعووين علووى الجإوواد، ولووعا مووا يكووون فووي السووباقا  الموجووودة اليوووم مووا فيإووا يوويل  ُيعووين علووى الجإووا
ومعإوووا سووووا كإربوووائي  ،أحياًنوووا يجعلوووون للوووة، للوووة مصووونوعة توضوووع علوووى الفووورو أو علوووى الجمووول

 تضرب، وأحياًنا صبي غير ُمكلَّف.
 طالب:.........

 ن األحوال غير مسلم أصاًل، كيف ُيستعان على الجإواد كأمثوال هوؤالل، والسوباقا  تنوعوتوكثيٌر م
وبق، لكون  وتعدد  وصار  في أمور سباق في الحمام، وسباق فوي الكورة، وسوباق في...كول هوعا س 

إن  ،ُيخفف األمر أن السبق من غير المتساكقين، وين كان أكبور إلوى عبوث، لكون أكعود عون القموار
 يال هللا.

 الب:.........ط
 ؟ماذا

 طالب:.........
 وألي ييل؟؟ ماذااألمور كمقاصدها  تساكقون على 

 طالب:.........
 يعني بعل األموال في هعه األمور حالل وال حرام؟ ألين من إضاعة المال؟

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 في مباح، لين من إضاعة المال؟

 طالب:.........
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 6 2 نذوروال كتاب األميان–خمتصر اخلرقي  شرح

حوووال، علووى كوول حووال المسووألة تحتووان إلووى إعووادة نظوور، ويعووادة برمجووة للحيوواة موون وهللا ُيصوولل األ
 جد د؛ ألننا نعيش ترد قادنا إلى مثل هعه األمور.

 .-رحمه هللا-دلي ن من أجاد ما استد  بهما ابن ال يم  هطالب: ةي
 ؟كيف

 طالب: أقرأهما؟
 قرأ.ا

م أرنـت :نـسٍ أل  بن  باٍر، قا : قلنا لما ةوةل مسند اإلمام أحمد عن أبل لبيٍد  -رحمه هللا–"ي ا  
ى صـل–؟ قـا : نعـم ل ـد راهـن رسـا  هللا -صلى هللا عليـه وسـلم-تراهنان على عهد رسا  هللا 

 على ةـرٍس ي  ـا  لـه: سـبح ، ةسـبا النـاس ةهـو لـبلك وأعجبـه، وهـا حـد ث   -هللا عليه وسلم
 جيد اإلسناد".

 تفسير سورة الروم.      ،اكحث لنا في القرطبي
ـا األشـ ـماٍ  قـا : سـمعت رياض  عب  عن س  ثنا   ندر عن ش  ا حد  عرا قـا : "قالاا: وروم أحمد أيض 

 يصـتل قـا : ةرأ ـت ع ،قا : ةسـب هأنا إن لم تغضب،  من   راهننل؟ ة ا  شاب: :قا  أبا عبيدة
 .ا  ر خلفه ع   أبل عبيدة تن زان، وها على ةرسٍ 

 ؟ماذا
  : ولم  بكر م حل   ةل هبا وال ةل  ير .قا -رحمه هللا–طالب: علا ابن ال يم 

 ال، في قصة ما جال في سورة الروم.
 طالبب ُثم نقل عن ييخ اإلسالم وما علمت بين الصحاكة خالًفا.

وم {رهان أبي مع المشركين في  ل ب ت  الرُّ  .[2]الروم: }  
 طالب: قص  أبل  كر.

غيور موا ُيعوين علوى الجإواد، يعنوي  نعم قصوة أبوي ككور انظور القرطبوي فوي هوعه المسوألة، وهوي فوي
 ُيستدل بإا على األمور األخرى.

م ذكرهوووا."ولـــا حلـــف بهـــب  األيمـــان" ب -رحموووه هللا–يقوووول  "اليمـــين  حلوووف بإوووعه األيموووان التوووي تقووودَّ
أو   صـدق  ملكـه من ال رآن أو من أسمائه أو  آي ٍ أو  اسٍم  -عز  وج   –الم كف رة أن يحلف  اهلل 

، ولـد  أو بنحـر من ماله ن اإلس م أو بتحريم مملاكه أو  فلىٍ مو  ال روج  الحا أو  العهد أ
 أليمـان كلهـاولـا حلـف بهـب  ا ،أو أعـزم  ـاهلل أو  أمانـ  هللاأو ي ا : أقسم  اهلل أو أشـهد  ـاهلل 

، والوعي المحلود عليه ييل واحود وهللا، وبوا ، وتوا  على شلٍى واحد ةحنث لزمته كفارة  واحدة"
حودة؛ ده، وبأمانة هللا، وبعإد هللا حلف على ييل  واحد أال  دخل بيت فالن تلزموه كفوارة وانفسي بي

 ألن المحلود عليه واحد.
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

فـيئين  مـنهم مـن البيمينين م تلفل الكفارة لزمه ةل ك  واحـدٍ  واحدٍ "ولا حلف على شلٍى واحد 
تووه رة يمووين، والثوواني كفار حلووف بيمينووين ممووا سووبق يمينووين مختلفووي الكفووارة واحوود كفارتووه كفووا رفــارة"

 كفارة ِظإار مثاًل لزمه في كل واحد  من اليمينين كفارة تلزمه الكفارتان.
ا الع كفــارة " حــآ" يعنــل أرثــر مــن ســت  كفــارة يمــين ولــا حلــف  حــا ال ــرآن لزمتــه  كــ  آيــ ٍ "

 "مـيني كفـارة ولا حلف  حا ال رآن لزمته  ك  آيـ ٍ "ألن كل لية قرلن هكعا قال المصونِ ف  ال رآن"
ا مثاًل حلف كحق سورة الفاتحوة لزموه سوبع كفوارا  علوى هوعا أو كحوق سوورة البقورة  لزموه كعودد لياتإو

 ن كفارة وهكعا. هعا ما قدمه المؤلف.ين وست   وثمانيمائت
 ؟ماذا

 طالب:.........   
 ". كفارة ولا حلف  حا ال رآن لزمته  ك  آي ٍ "

 طالب:.........   
 الفرق؟ ما

 ...   طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:.........   
 واحد. ، لكن المحلود عليه ييلنعم

 طالب:.........   
 على؟

 طالب:.........   
 كحق القرلن؟

 طالب:.........   
هووعا معوورود، هووعا الصووحيل؛ ألن القوورلن كووالم هللا، وكووالم هللا صووفٌة موون صووفاته، فوو ذا حلووف بإووعه 

لمعإوود ا، القورلن ، وأن كل ليوة قورلنأنه  لزمه ككل لية  كفارةالصفة  لزمه كفارة واحدة، أما القولب ك
 واحد ما بين الدفتين هو القرلن. -واأليمان مردها إلى األعراد-المعرود 

 طالب:.........   
 أيمان ُيقصد منإا الحث والمنع. همختلفة في الكفارة ما في

 طالب:.........   
ذا إو  لزموه كوعا كفوارة يموين عنود مون يقوولب كوأن الطوالق ال..ال  لزمه عتوق موثاًل أو  لزموه ِظإوار أ

 ُقِصد منه الحث والمنع كفارة يمين.
 طالب:.........   
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 ال هو الكالم على المعهب.
 طالب:.........   

  ن؟أ
 طالب:.........   

إذا اختلفوووت الكفوووارة فبعووودد هوووعه  أنوووه هوووو أدخلإوووا كلإوووا فوووي كووواب واحووود، دوهللا ألعتقنوووه  المقصوووود
 كفارا .ال
 ،يمـينٍ  كفارة :همااحدإ :ةيمن حلف بنحر ولد  روا تان -رحمه هللا-وقد روا عن أبل عبد هللا "

ا"  ب   :واألخرم   ل.حينما رأى أن  عكل ولده إسماعي -عليه السالم–كما في قصة إبراهيم  كبف 
 طالب:.........   

 لحظة..لحظة.
 واحود، المحلوود عليوه واحود، النواهز لإوا واحود يعنيب األيمان من حلف أيمان متعوددة والوداعي لإوا

 ما تتداخل؟ أمتتداخل 
 طالب:.........   

 .نعم
ا حينئووع  ال تتووداخل، وين كووان المحلووود عليووه أكثوور موون واحوود، والباعووث عليإووا أكثوور موون واحوود ف نإوو

 تتداخل، انظر الكتاب...
 طالب:.........

 ذكر فيه قاعدة التداخل؟
 ور.طالب:  اب األيمان والنب

 عندك المقطع.، نعم
حـدة  كفـارة  وا : "قاله: ومن لزمته أيمان  ماجبها واحد  قب  التكفير، ةعليه-رحمه هللا تعالى–قا  

  إحــدم تهللا ال شــربت، تهللا ال أخــب  وال أعطيــت هــب ،ولــا علــى أةعــاٍ  ك الــه: تهللا ال أرلــت
 .للعماما " الروا تين، والصحي  أن عليه كفاراٍ   عدد األةعا  المتناع 

ور علوى الموعهب تتوداخل كمون عليوه حودود أو حود متكورر يعنوي زنوا  ،ألن من عليه كفوارا  ولوم ُيكفِ 
 مراًرا أو سرق مراًرا ُيحد مرة واحدة.

ن و اآلن كعووا النوواو يسووأل يقووولب أنووا وهللا منووع ُكلِ فووت وأنووا أحلووف ال أسوووي وال أفعوول وعمووره خمسوو
ووور  كفوووارة واحووودة سووونة أو سوووتين سووونة، يقوووولب ُأريووود أن ُأك ووور، كعوووا النووواو يقوووولب موووادام موووا كفَّ فِ 

 وتتداخل، هعا على خالد مع ما قرره المحققون من أهل العلم وأنإا تتعودد بتعودد المحلوود عليوه،
 تتداخل إذا كان المحلود عليه واحد. كمِ ل.
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حلـاٍع م"والصحي  أن عليـه كفـاراٍ   عـدد األةعـا  المتناعـ  للعمامـا  الدالـ  علـى أن كـ  ةعـٍ  
 وجاتـه  عليه، ةفيه كفارة  وظاهر العمام ي تضل أن ذلك قب  التكفير وبعد ، وكما لا ظاهر مـن
يكهم كمـا لكلماٍ  متعددة، والصحي  ةل جميع الكفارا  أنه يكفل إطعام المسـارين، وال  لـزم تملـ

ن  ".  ها ظاهر الكتاب والسُّ
 هعه مسألة ثانية.

يجهـا، هالرجاع إلى ني  الحـالف، ث ـم إلـى سـبب اليمـين الـبا "وال ا  الجامع ةل جامع األيمان 
 ث م إلى ما كان أقرب إلى م صد الحا ".

الجمإور على أن المرد فوي ذلوك إلوى نيوة الحوالف، والمالكيوة  ورون أن السوبب...ال الجمإوور علوى 
هوووي أن الباعوووث علوووى اليموووين هوووو المرجوووع إليوووه هوووو الوووعي ُ رجوووع إليوووه، والمالكيوووة  ووورون أن النيوووة 

 المقدمة.
 طالب: ن كم    يا شيخ؟

 في ييل؟
 طالب: تمام المسأل .

 ال خالص.
ا"  ب   :واألخرم  ،كفارة يمينٍ  :همااحدإ"  أ إما أرجل؟ كبف 

 طالب:........
 يو؟

 طالب: هب  يظهر أن عليه كفارة يمين.
 مع ولده في المسألة. -عليه السالم–هو األصل في الباب لو لم ترد قصة إبراهيم 

ألنبيـاى لب: لكن إبراهيم ما حلـف، مـا حلـف إبـراهيم أحسـن هللا إليـك، إنمـا رأم رييـ  ورييـا اطا
 وحل.

ــان"يقووولب  ــد  روا ت ــيمن حلــف بنحــر ول ــد هللا ة ــد روا عــن أبــل عب ــارة يمــينٍ  :همااحــدإ :وق  ،كف
ا" واألخرم  ب   أموا كفوارة اليموين فإوي األصول فوي البواب؛ ألنوه حلوف وحنوث فوي ذلوك، عودل  كبف 

ألنه...لكن لو قيولب أنوه ال يويل فوي ذلوك؛ ألنوه يموين معصوية أو نوعر معصوية وال كفوارة فيوه  عنه
  تجه وال ما  تجه؟

 طالب:  تجه يا شيخ.
 ولم ُ عكر عليه ييل.«  م ن نبر أن يعصل هللا ة  يعصه» تجه ما عليه ييل 

ود هوعا هوو المعور و " ومن حلف بتحريم  وجته لزمـه مـا  لـزم المظـاهر نـام الطـ ق أو لـم  نـا "
ّ   في المعهب، لكن مطلع سورة التحريم  دل على أنه يمين  ـ    ا أ ح  ر  م  م  {}ل م  ت ح   [1التحـريم:]  ل ـك 

ك ْم{ُثم قالب  ان  ل    أ ْيم  ّ   ل ك ْم ت ح   .[2]التحريم: }ق ْد ة ر ض  
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 طالب:.........
 وين؟

 طالب:........
 قالب  لزمه ما  لزم المظاهر. ... لإم  التحريم لماذا قالواب

 طالب:........
 لكن هل  لزمه كفارة يمين أو كفارة ظإار؟ 

 طالب:........
 عموًما حرَّم ما أحل هللا له.

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
أ إمووا أيوود لووو حلووف وال حوورَّم؟ حوورَّم أيوود موون اليمووين، لكوون حتووى عنوودهم اليمووين ظإووار لووو حلووف 

وجتووه ظإووار، وتحريمإووا كمعنووى اليمووين؛ ألنووه حووث وال منووع؟ والقرطبووي ذكوور فووي المسووألة بتحووريم ز 
 ثمانية عشر قواًل، إذا كان الوقت يسعف قرأناه.

 طالب: ن رأها ياشيخ.
 نعم أقرأ. ما بإعا هعا ابن كثير اللي تحت.

رة "ســا  -رحمــه هللا تعــالى-الحمــد هلل رب العــالمين، وصــلى هللا وســلم علــى نبينــا محمــد. قــا  
ا أ  .  سم هللا الرحمن الرحيمالتحريم:  ر  م  م  ا الن ب لُّ ل م  ت ح  ّ   }ي ا أ  ُّه  ـك   ل ك  ت بْ ح     ا   أ ْ و اج  ت غ ل م ْرض 

ـــيم { ح  ـــار  ر  ف       ّ ـــه تعـــالى: [1]التحـــريم: ت  ـــ. قال ـــلُّ ل  ـــا الن ب  ـــا أ  ُّه  ّ   }ي  ـــ    ـــا أ ح  ـــر  م  م  {م  ت ح  ـــك    ل 
ـا الن ب ـلُّ ل ـم  ت  ةيه خمس مسائ : األولى: قالـه تعـالى:  [1التحريم:] ـا أ  ُّه  ـا }ي  ـر  م  م  ّ   أ  ح  ـ    {ل ـح   ك 

صـلى هللا عليـه -أن النبـل  -رضـل هلل عنهـا-عـن عائفـ   ثبت ةل صحي  مسـلمٍ  [1]التحريم:
أنـا وحفصـ   ةتااطـأ  :، قالـتةيفـرب عنـدها عسـ    ،كان يمكث عند  ينب بنـت جحـوٍ  -وسلم

 ،اةيرةلت ـ : إنـل أجـد منـك ريـ  مغـ -صلى هللا عليـه وسـلم-أن أ تنا ما دخ  عليها رسا  هللا 
ْنـ»ة الــت لـه ذلـك. ة ــا :  ،أرلـت مغـاةير؟ ةــدخ  علـى إحـداهما ــ   ع  ـر ْبت  ع س  ـْ  ش  ْين ـب  ب   ب ْنــت  د    

ــه   ــاد  ل  ــْن أ ع  ل  ْحــٍو و  ّ   ةنــز :  «ج  ــ    ــا أ ح  ــر  م  م  {}ل ــم  ت ح  ــك   }إ ْن ت ت ابــا{لــى قالــه: إ [1تحــريم:]ال  ل 
ــه   ،لعائفــ  وحفصــ  [1]التحــريم: َ  أ ْ و اج  ْعــ ــر  الن ب ــلُّ إ ل ــى    ــ}و غ ْذ أ س  ل الــه:  [3ريم:]التحــ د  ث ا{ح 

ر ْبت  ع س    » ْ  ش   .«ب 
ــ يحــب الحلــااى والعســ ، ةكــان إذا  -صــلى هللا عليــه وســلم-قالــت: كــان رســا  هللا  اوعنهــا أيض 

صلى العصر دار على نسائه ةيدنا مـنهن، ةـدخ  علـى حفصـ  ةـاحتبس عنـدها أرثـر ممـا كـان 
مـن عسـ ، ةسـ ت رسـا   مـن قامهـا عكـ    يحتبس، ةسألت عن ذلك ة ي  لل: أهد  لهـا امـرأة  
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وقلت:  ،لسادة منه شرب . ة لت: أما تهللا لنحتالن له، ةبكر  ذلك -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ال.  :ة الل له: يـا رسـا  هللا، أرلـت مغـاةير؟ ةإنـه سـي ا  لـك ،إذا دخ  عليك ةإنه سيدنا منك

يفـتد عليـه أن  اجـد منـه  -صـلى هللا عليـه وسـلم-ة الل له: ما هب  الري ؟ وكـان رسـا  هللا 
قا  ة الل لـه: جرسـت نحلـه العـرةط. وسـأ ،س تنل حفص  شرب  عس ٍ  :سي ا  لك ةإنه ،الري 

 :قالـت: ت ـا  سـادة -رضـل هللا عنهـا- ةلمـا دخـ  علـى سـادة ،ذلك له، وقاليه أنت يـا صـفي 
ةلمـا  ،منـك الـل، وغنـه لعلـى البـاب، ةرق ـ تهللا البا ال إله إال ها ل د كد  أن أ ادئه  الـبا قلـت  

: ةما قالت «ال»قالت: يا رسا  هللا، أرلت مغاةير؟ قا :  -صلى هللا عليه وسلم-دنا رسا  هللا 
ةلما دخ  علل قلت  ،قالت: جرست نحله العرةط «س تنل حفص  شرب  عس »هب  الري ؟ قا : 

ة الـت  مثـ  ذلـك. ةلمـا دخـ  علـى حفصـ  قالـت: يـا رسـا   ،مث  ذلك. ثم دخـ  علـى صـفي  له
اج    ل ل   ه  »هللا، أال أس يك منه. قا    ،سـبحان هللا  تهللا ل ـد حرمنـا  :قالت: ت ـا  سـادة «ال  ح 

 اسكتل.  :قالت: قلت لها
يكـ  لوروم ابن أبـل م   ،وةل األولى  ينب ،ةفل هب  الرواي  أن التل شرب عندها العس  حفص 

 ،وقـد قيـ : إنمـا هـل أم سـلم ، روا  أسـباط عـن السـدا ،أنه شربه عنـد سـادة عباسٍ  عن ابن
 لم. غير ع أو تصار   ابن العربل: وهبا كله جه    ، وقا وقاله عطاى بن أبل مسلم

اةير: والمغـ ،و يرة لمن شرب ذلـك عنـدها: إنـا لنجـد منـك ريـ  المغـاةير اة ا   اقل نسائه حسد  
لـه  نبـت   متغيرة الرائح ، ةيها ح وة. واحدها مغفـار، وجرسـت: أرلـت. والعـرةط: أو صمغ      ل   
 .كري  ال مر ري   
لمناجـاة    الري  ال بيثـ يعجبه أن  اجد منه الري  الطيب  أو يجدها، ويكر  -عليه الس م-وكان
 .ةهبا قا  ،الملك
 بلهـا يةلـم  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أنه أراد ببلك المـرأة التـل وهبـت نفسـها للنبـل  :آخر وقا   

ماريـ   مإن التـل حـر   :ثالـث والمـرأة أم شـريك. وقـا    ،وعكرمـ  قالـه ابـن عبـاسٍ و ألج  أ واجـه، 
نصـنا قا  ابن إسـحاق: هـل مـن كـارة أ ،كندري ال بطي ، وكان قد أهداها له الم اقس ملك اإلس

 ".حفن ةااقعها ةل بيت حفص  : ا  لهي   من بلدٍ 
 طالب:........

 إيش؟
 طالب:........

 إسنا معروفة لكن الباقي.
 طالب: ةل الصعيد.
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ــن اطالــب: ي ــا : " نــ  مــن "  ــالفت  ث ــم الســكان وكســر الصــاد المهملــ  والنــان، م صــاد مد أ ْنص 
 لى شرقل الني .نااحل الصعيد ع

ــــن ا" أبووووو عبوووود الوووورحمن فووووي كتوووواب فووووي سووووبعة مجلوووودا  فووووي الووووبالد المصوووورية مجلوووود ن فووووي  "أ ْنص 
 المندرسا ، في المندرسة توجد، وفي البلدان الحالية الموجودة خمسة مجلدا .

 طالب: ن كم    يا شيخ؟
 إيه أكِمل.

 صلى هللا-رسا  هللا  دخ  :عن عمر قا  -رضل هللا عنهما- روم الدارقطنل عن ابن عباس"
 ." أم ولد  ماري  ةل بيت حفص  -عليه وسلم

 أم ولده إبراهيم.
ت ما صـنع ة الت له: تدخلها بيتل ، وكانت حفص   ابت إلى بيت أبيها ،ةاجدته حفص  معها"

ـ»ة ا  لها:  ،بل هبا من بين نسائك إال من هاانل عليك ـل  ال  ت ْبر ر ا ه ـب ا ل ع ائ ف  ل ـل      ة ه  ـر اع  م  ح 
ا -ل ـا  النبـة ،حرم عليك وهل جاريتـك؟ ةحلـف لهـا أال ي ربهـاقالت حفص : وكيف ت   «إ ْن ق ر ْبت ه 

ـدٍ »: -صلى هللا عليـه وسـلم يـه  أل  ح  ، ار  ى نسـائه شـهةبكرتـه لعائفـ ، ةـآلى ال  ـدخ  علـ «ال  ت ْبر ر 
ـر  م   -وجـ    عـز  -وعفرين ليل ، ةـأنز  هللا  اةاعتزلهن تسع   ـ   }ل ـم  ت ح  ـا أ ح  ّ   ل ـ م   }   [1]التحـريم: ك 

 اني .
  سـندقـا  ابـن العربـل: أمـا ضـعفه ةـل ال ،أصـ  هـب  األقـاا  أولهـا. وأضـعفها أوسـطها :الثاني 

اهابـ  للم -صـلى هللا عليـه وسـلم-النبـل  ةـنن رد    ةلعدم عدال  رواته، وأمـا ضـعفه ةـل معنـا 
 ".لها اليس تحريم  

 أحسن هللا إليك؟ هل وهبت نفسها والك م ةل... /هب الاا أمطالب: للماهاب  
 في الواهبة.

 نعم ةل الااهب .طالب: 
م لـب له ه  و   ما ألن من رد    لها اللماهاب  ليس تحريم   -صلى هللا عليه وسلم-النبل  ةنن رد  " 

 يحرم عليه، إنما ح ي   التحريم  عد التحلي .
ن دو  وأقـرب إلـى المعنـى، لكنـه لـم   ـ ،ا أمثـ  ةـل السـندم ماري  ال بطي  ةهوأما من روم أنه حر  

م رسـا  قـا : حـر   ،بـن أسـلم عن  يـدٍ  عن مالكٍ  . وقد روم ابن وهٍب وروا مرس    ،ةل الصحي 
ر ام  »ة ا :  ،أم إبراهيم -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ل ل  ح  ّ   ال  آت ي ن ك   ،أ ْنت  ع   عـز   -ةأنز  هللا «ت 
{ذلك: ةل  -وج    ّ   ل ـك  ـ    ـا أ ح  ر  م  م  ا الن ب لُّ ل م  ت ح  وروم مثلـه ابـن ال اسـم  ،[1]التحـريم: }ي ا أ  ُّه 

 ،ةاقفـعر مـن ذلـك ىٍ من األنصار ةل شـل راجعت عمر امرأة   قا : عنه. وروم أشهب عن مالكٍ 
 -وســلم صــلى هللا عليــه-وقــا : مــا كــان النســاى هكــبا  قالــت: بلــى، وقــد كــان أ واج النبــل 
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ة ـا  لهـا: أتـراجعين رسـا  هللا صـلى هللا عليـه وسـلم؟  ،ةأخب ثابـه ة ـرج إلـى حفصـ  ، راجعنه
 -صـلى هللا عليـه وسـلم-ةلما بلغ عمـر أن رسـا  هللا  ،قالت: نعم، ولا أعلم أنك تكر  ما ةعلت

وأنـه شـربه عنـد  ينـب،  ،وغنما الصحي  أنه كان ةل العسـ  ،هجر نساى  قا : ر م أنف حفص 
 ."تظاهر  عليه عائف  وحفص  ةيه، ةجرم ما جرم ةحلف أال يفربهو 

، لمَّا للى من نسائه يإًرا واعتزل فوي المشوربة تسوًعا وعشورين ليلوة نموا ذلوك إلوى عمور بون الخطواب
 طلَّق نساله، دخل عمر المد نة، ووجد -عليه الصالة والسالم–وقد استفاض بين الناو أن النبي 

ا عليوه الصوالة والسوالم طلَّوق نسواله، ونقلإو–إم هوعه الشوائعة أن النبوي الناو حول المنبر سور  فوي
توي ُتشواع الجم الغفير وتناقلوها، والحقيقة أنه للى منإن ولم ُيطلِ ق؛ ولعا قال ابون حجورب األخبوار ال

–لعنويب موا فيوه كوالم مسوموع مون الرسوو ولو كثُور ناقلوهوا ال ُتفيود العلوم موا لوم تسوتند إلوى الحون، ي
توقوع يوخص بنووى علوى مقودما ، ورتووب  ،مووا فيوه كوالم مسوموع إنمووا أوهوام -الة والسوالمعليوه الصو

عليإوووا نتوووائه، وهوووعه المقووودما  فيوووه موووا  ووودعمإا مووون الواقوووع وين كانوووت غيووور صوووحيحة؛ ألن كعوووا 
ل الناو تستروح نفسه صوحة الخبور إذا وجود موا ُيطاكقوه أو  وافقوه ولوو كوان لوين بودليل  عليوه، هوؤال

القرينووة أنووه اعتووزل، ووافقووت اعتووزل واجتمعوووا ويوويع الخبوور  -ى هللا عليووه وسوولمصوول–سوومعوا والنبووي 
 طلَّق نساله استناًدا إلى اعتزالوه لإون، -عليه الصالة والسالم–توقع يخص أو أيخاص أن النبي 

لوى م يسوتند إفقالواب إنه طلَّق نساله، وتناقلوه وياع فوي المد نوة، ولكنوه ال ُيفيود العلوم، لمواذا؟ ألنوه لو
أنه قالب طلقت نسائي، وهو المرجع في  -عليه الصالة والسالم–أحد سمع من النبي  هن ما فيح

 هعا ما في غيره.
 طالب:.........

  ، لكن خالد الواقع هعا.نعم
 طالب:.........

 نإى يستند إلى ما ُيفإم منه النإي.الال؛ ألن 
 طالب:.........

، علوى ظون امبني و اخاطًئو افإًمولوق نسواله؟ هوم فإمووا لكن هعا هو الواقع؟ هول هوعا هوو الواقوع أنوه ط
 .على قرينة ما تصل إلى أن تكون دلياًل  اومبني  

 طالب: ما ي  ا  يا شيخ: إن اإل  ى كان عندهم ط ق، ةاعتبرو  ط ق ا بهبا المعنى؟
ـاال..ال اإل الل حلف أال يطأ، فُينظر  ؤجل أربعوة أيوإر  ـْن ن س  ل ـان  م  ْْ ْم ت ـر  }ل ل ـب  ن     ع ـ   بُّص  أ ْرب  ئ ه 

ٍر{  . [226]الب رة: أ ْشه 
 طالب:.........

 نعم. 
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على  رام  حواختلف العلماى ةل الرج  ي ا  لزوجته: أنت علل : "الرا ع : -رحمه هللا تعالى–قا  
 ،وأبــا ســلم  ،وربيعــ  ،وبــه قــا  الفــعبل ومســروق   ئال شــل عليهــ :: أحــدهاثمانيــ  عفــر قــاال  
ــب  ن   هم كتحــريم المــاى والطعــام، قــا  هللا تعــالى:وأصــبغ. وهــا عنــد ــا ال  ــا أ  ُّه  ــاا ال   }ي  ن  ــا آم  ر  م  ا  ت ح 

ّ   ل ك ـْم{ ـ    ـا أ ح  }و ال   وقـا  تعـالى: ،  هللاوالزوجـ  مـن الطيبـا  وممـا أحـ [87]المائـدة: ط ي  ب ا   م 
ب  ه ب ا ح       ن ت ك م  اْلك ب  ف  أ ْلس  ال اا ل م ا ت ص  ـر ام {ت    ومـا لـم يحرمـه هللا ةلـيس  [116]النحـ : و ه ـب ا ح 

ــ ألحــدٍ  ه صــلى هللا عليــ-. ولــم  ثبــت عــن رســا  هللا اأن يحرمــه، وال أن يصــير بتحريمــه حرام 
ه وهـا ت ـدمت منـ ليمـينٍ   وغنمـا امتنـع مـن ماريـ  ،ها علـل حـرام :أنه قا  لما أحله هللا -وسلم
ا   ْعد  »قاله:  ب ه  ّ   ال  أ ْقر  ر  م  م  ة ي  له:  « اْلي ْام  ت  ّ   }ل م  ت ح  {ا أ ح     لم تمتنع  :[ أا1التحريم:]  ل ك 

 ر.أقدم عليه وكف    :يعنل ،منه  سبب اليمين
 ،مســعادٍ  وعبــد هللا بــن ،وعمــر بــن ال طــاب ،الصــد ا كفرهــا، قالــه أبــا  كــرٍ ي   أنهــا يمــين   :انيهــاث

 رٍ قـا  سـعيد بـن جبيـ ،و اعل، وهـا م تضـى انيـ واأل  -رضل هللا عنهم -وعائف  ،وابن عباسٍ 
وقـا   ،هـايكفر  ةإنما هل يمـين   ،م الرج  عليه امرأته: إذا حر  -رضل هللا عنهما– عن ابن عباسٍ 

ــد كــان لكــم ةــل رســا  هللا ــاس: ل  ــه وســلم– ابــن عب أن  :حســن ، يعنــل أســاة   -صــلى هللا علي
ـر  م  هللا تعـالى:  ة ـا  ،م جاريتـهكـان حـر   -صـلى هللا عليـه وسـلم -النبل ـ}ل ـم  ت ح  ـ   م  {ّ   ا أ ح    ل ـك 

ك مْ  :إلـى قالـه تعـالى [1]التحـريم: ـان  ل ـ   أ ْيم  ّ   ل ك ـْم ت ح  ةكفـر عـن يمينــه  [2]التحـريم: {}ق ـْد ة ـر ض  
 جه الدارقطنل.. خر  ار الحرام يمين  وصي  

ـ وابـن عبـاسٍ  ،عادٍ وليسـت بيمـين، قالـه ابـن مسـ أنها تجب ةيها كفـارة   :وثالثها إحـدم  ةـل اأيض 
 واني  ترد  على ما يأتل. ،روا تيه، والفاةعل ةل أحد قاليه، وةل هبا ال ا  نظر  

 وأحمد بن حنب  وغسحاق. ،، ةفيها كفارة الظهار، قاله عثمانهل ظهار   :ورا عها
 ".اكتحريم ظهر أمه كان ظهار   م   أنه إن نام الظهار وها  ناا أنها محر   :وخامسها

يعني حسب النية، فيكون من كاب الكناية من قصد كه الظإار صار ظإاًرا، وين قصد كه الطوالق 
 ا، وين لم يقصد ييًئا فيمين.  صار طالقً 

ـ وغن نام تحـريم عينهـا عليـه  غيـر طـ قٍ " ـ اتحريم   اشـيئ   وغن لـم  نـا، وجبـت كفـارة يمـين امطل  
 ةعليه كفارة يمين، قاله الفاةعل.

وابن  ، وعبد العزيز بن أبل سلم ،والزهرا  ،رجعي ، قاله عمر بن ال طاب ا طل    أنه :وسادسها
 ."الماجفان 

 هو هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.
 طالب: أحسنت.
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 ايز منـدادو يد بن ثابت. وروا  ابـن خـ ، ائن ، قاله حماد بن أبل سليمان أنها طل     :وسا عها"
 عن مالك.
 رة.وأبا هري ،أيضا و يد بن ثابتٍ  ،ي ا ، قاله علل بن أبل طالٍب أنها ث   تطل :وثامنها
ن وعلـل ابـ ،، ويناا ةل  يـر المـدخا  بهـا، قالـه الحسـنهل ةل المدخا  بها ث ث   :وتاسعها

 والحكم. وها مفهار مبهب مالك. ، يدٍ 
لمبسـاط، اوغن لم  دخ ، قاله عبد الملـك ةـل  وال ةل مح ٍ  ،، وال  ناا  حا ٍ هل ث ث  : وعاشرها

 ."وبه قا  ابن أبل ليلى
 أعد..أعد معهب مالك. 

المبسـاط،  وغن لم  دخ ، قاله عبد الملك ةل وال ةل مح ٍ  ،، وال  ناا  حا ٍ هل ث ث  : وعاشرها"
 ."وبه قا  ابن أبل ليلى

 خايز منداد عن مالك. طالب: مبهب مالك أنها طل    ائن  روا  ابن
 ل بإا.؟ كغير المدخو ماذاطلقة كائنة مثل 

 ،صـعب، قاله أبـا مهل ةل التل لم  دخ  بها واحدة، وةل التل دخ  بها ث ث   :وحادا عفرها"
  .تمحمد بن عبد الحكم

إال  نـ    ائ ةـإن نـام الطـ ق ةااحـدة   ،أنه إن نام الط ق أو الظهار كان ما نـام  :وثانل عفرها
ـكانـ اةـإن لـم  نـا شـيئ   ،ةـإن نـام ثنتـين ةااحـدة ا،أن  ناا ث ث   مـن  االي ـموكـان الرجـ   ات يمين 

 .لزمنا ةر، إال أنه قا : إذا نام اثنتين أوبمثله قا      ،امرأته، قاله أبا حنيف  وأصحا ه
 ، قاله ابن ال اسم.اوغنما يكان ط ق   ،أنه ال تنفعه ني  الظهار :وثالث عفرها
ْهـا حتـى يكفـ، ةـإن ارتجعهـا لـم يجـز لـه و اقـا  يحيـى بـن عمـر: يكـان ط ق ـ :ورا ع عفـرها ر ط
 ."رفارة الظهار

 يقول؟ ماذافرق بينه وبين الظإار، طالق ُيكفِ ر كفارة ظإار؟  هفي
ْها حتى يكفر كفارة الظهاقا  يحيى بن عمر: يكان ط ق  "  ."ار، ةإن ارتجعها لم يجز له وط

مها على نفسه.  طالب: ألنها حر 
 ، لكن الظإار صار.نعم

  ةل آٍن واحد.طالب: كأنه جعله ط ق ا وظهار ا 
ا  وهـا قـ ،ةهـل رجعيـ  وغن نام واحـدة   ،إن نام الط ق ةما أراد من أعداد  :وخامس عفرها"

  وعمر و يرهم من الصحا   والتا عين. ،وروا مثله عن أبل  كرٍ  -رضل هللا عنه-الفاةعل
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ـ ،ةااحـدة ، وغن واحـدة  اةث ث   اإن نام ث ث   -وسادس عفرها وغن لـم  ،ةهـل يمـين اوغن نـام يمين 
ن قـاال: إ ، إال أنهمـاوبمثله قا  األو اعل وأبـا ثـارٍ  ،وها قا  سفيان ،عليه ىة  شل ا نا شيئ  

 ةهل واحدة. الم  نا شيئ  
م يكـن لـ اوغن لـم  نـا شـيئ   ،وال يكان أق  من واحـدة، قالـه ابـن شـهاٍب  ،له نيته :وسا ع عفرها

غن و  ،أن عليـه عتـا رقبـ : ثـامن عفـرال: وهـا ورأ ت لسعيد بـن جبيـرٍ  ،، قاله ابن العربلى  شل
 ."وال  بعد ةل الم اال  عندا ،اولست أعلم لها وجه   ا،لم يجعلها ظهار  

 ال يعلم لإا وجًإا، فما وجه التي تقدمت أنه طالق وُيكفِ ر كفارة ظإار؟
 طالب: ال وجه لها.

 طالب:........
 يفرق بين هعا؟ ماذا، اطيب ولو صار ظإارً 

 طالب:........
 نعم.

 :قـا  ،ثنا الحسـين بـن إسـماعي ة ـا : حـد   ،ننه عن ابـن عبـاسٍ قلت: قد ذكر  الدارقطنل ةل س  "
ن عـ، ألةطـسا عن سالمٍ  ،ثنا سفيان الثارا قا : حد   ،ثنا روح  حد   :قا  ،ثنا محمد بن منصارحد  

ــ عــن ابــن عبــاسٍ  ،ســعيد بــن جبيــرٍ  : ة ــا  ا،أنــه أتــا  رجــ  ة ــا : إنــل جعلــت امرأتــل علــل حرام 
ـ، ثم تـ  رببت  ليست عليك  حرامٍ  ـا أ ح  ـر  م  م  ـا الن ب ـلُّ ل ـم  ت ح  ـا أ  ُّه  ّ   }ي     } عليـك  [1ريم:]التحـ  ل ـك 
 أ لظ الكفارا : عتا رقب .

 ، وعاد إلـىعن يمينه  عتا رقب  رمن أه  التفسير: إنه لما نزلت هب  اني  كف   وقد قا  جماع   
 ".اله  يد بن أسلم و ير ق -صلى هللا عليه وسلم-ماري  

 طالب: انتهت األقاا .
 هللا صلِ  على محمد.

 طالب:..........
 اإوارً ظفقود بورَّ بيمينوه، وين كوان  األنه يشترك فيإا اليموين والظإوار علوى سوبيل التوردد إن كوان يميًنو

 كفوارةفقد كفَّر كفوارة الظإوار، لكون إذا لوم يجود موا ُيعتوق فوي مثول عصورنا يعودل إلوى كقيوة خصوال ال
 خصال كفارة الظإار؟ كفارة اليمين أو

ى مـا   ـل " ةغلظـاا عليـه، ةيعـد  إلـعليـك أ لـظ الكفـارا طالب: لعلها كفارة الظهار  ألنه قا : "
 من خصا  كفارة الظهار.

 طالب:..........
 ال هو إذا كان سبب النزول، فقد  تعدد السبب لنازل  واحد ما فيه ما يمنع.

 طالب:..........
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 لقد يكون االختالد من أوهام الرواة. ،نعم
 طالب:..........

ويكون من كواب  ،فإو طالق افإو ظإار، وين نوى طالقً  اهو األصل في ذلك النية وين نوى ظإارً 
ــمْ الكنايووة، وين لووم  نووِو يوويًئا فإووو يمووين، وظوواهر اآليووة  ؤيوود هووعا  ّ   ل ك  ــر ض   ــْد ة  ــ}ق  ل  ك   ت ح  ــان   ْم{   أ ْيم 

 .[2:]التحريم
ودمووا  موون صووي  "ومــن حلــف  عتــا مــا يملــك ةحنــث عتــا عليــه كــ  مــا يملــك" " عتــا مــا" قووالب 

 "د وأمهـا  أوال ،ومدبريـه ،وغمائـه ،مـن عبيـد "ما يملك ةحنـث عتـا عليـه كـ  مـا يملـك  العمووم
ن مـيملكـه  وشـ صٍ "ألن المكاتب رق ما كقي عليه درهم.  "ومكاتبيه" ،ألنإا كلإا في أحكام العبيد

ص عموم دما  "كهمملا   ،يعنيب له فيه يريك، ومن حلف حلف كعتق ما يملك كلمة دعتق  ُتخصِ 
 وتجعله في المماليك ال في جميع ما ُيملك.

ت كانـ ةـل الكفـارة قبـ  الحنـث أو  عـد  سـااى   ومن حلف ةها م يـر   يملكه من مملاكه وش صٍ "
و يعنوي ال أحلوف علوى يموين  فوأرى  ،ُمخيور "أو  يـر  االكفارة صـام   ر  عون غيرهوا خيوًرا منإوا إال كفَّ

يميني وأتيت العي هو خير، وجال في األخرى إال أتيت العي هو خيور وكفَّور  عون يمينوي، والوواو 
وور قبوول أن يحنووث أو كعوود أن يحنووث ال فوورق إال مووا اسووُتثني   إال ةــل"ال تقتضووي الترتيووب، فسووواٌل كفَّ

ـْن ق  ألنوه يقوولب  "إال ةـل الظهـار" "الحـرامو الظهار  ـا{}م  ألن  حـرام""وال [3دلـ :]المجا ْبـ   أ ْن   ت م اس 
ــْن ق ْبــ   ألنووه منصوووٌص عليووه ومقيوود  "ةعليــه الكفــارة قبــ  الحنــثحكمووه حكووم الظإووار عنووده " ْن أ  }م 

ا{ ـنْ  فوي كفوارة العتوق وكفوارة الصويام، لكون فوي كفوارة اإلطعوام فيوه [3]المجادلـ :   ت م اس   ق ْبـ   أ ْن }م 
ا{  ؟[3ادل :]المج   ت م اس 

 طالب:.........
 ال لين فيه ذلك، واألحوا أال يقربإا حتى ُيكفِ ر عن يمينه.

 طالب:.........
 يقٌص يملكه.

 طالب:.........
، إذا أعتق كعا مملوكه وهو عنوده مون الموال موا ُيعتوق كوه كاقيوه إذا كوان لوه يوريك  لوزم أن ُيعتقوه

 ويذا لم يكن له مال ف ن العبد ُيستسعى.
 .......طالب:..

 ؟ماذا
 طالب:.........

 ".يملكه من مملاكه وش صٍ "
 طالب:.........
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أو كعضووه أو حلووف  ؟ هووو يملووك المملوووك كوواماًل "شــ ص يملكــه مــن مملاكــه"إيووه، لكوون إيووش لووون 
 كعتق يقص  من مملوكه، إذا حلف كعتق ربع هعا العبد ما العي  لزمه؟

 طالب:.........
حلف كالعموم، من حلف كعتق موا يملوك عتوق عليوه كول يويل  ال العي عتق عليه كل ما يملك إذا

 "؟"ش ٍص يملكه من مملاكهمعنى  ما حتى لو....
 طالب:.........

 نعم إذا يقص  يملكه من مملوك يعنيب له في يركال، ف ن هعا الشقص يعتق عليه.
 طالب:.........

 اللإم صلِ  على محمد.
 طالب:.........

 نث فيإا.يقولونب يمين اإلكرام ال ح


